Een geweldige uitdaging
Beste gemeenteleden in Kloosterveen,
Als kerk in Kloosterveen staan we voor een geweldige uitdaging: het bouwen aan
een duurzame toekomst.
Alleen samen kunnen we die uitdaging aan.
Daarom nodigen we u en jou van harte uit voor de
gemeentebijeenkomst
donderdag 11 oktober
20:00 uur
in de grote zaal van MFA De Kloosterveste
In september 2017 heeft de kerkenraad de 'toekomstvisie' voor De Ontmoeting, ontwikkeld
door een speciale werkgroep, aanvaard. Deze is te bekijken op de website van de wijkgemeente, www.dedrieklankassen.nl (scroll op de homepage naar beneden, daar staat een
filmpje en een link naar de notitie). Sindsdien hebben we er verder over nagedacht en doorgepraat, zijn er meepraatbijeenkomsten met de wijkgemeente geweest, hebben we geprobeerd een vervolgwerkgroep in het leven te roepen (dat laatste helaas zonder resultaat). Ook
is er met de Algemene Kerkenraad overlegd over een gewenste nieuwe beroepskracht.
Daarmee hebben we er mede aan bijgedragen dat de Algemene Kerkenraad momenteel bezig is (via een commissie waarin ook mensen uit onze wijkgemeente zitten) een nieuwe predikant te beroepen voor jeugd en middengeneratie. Deze nieuwe predikant zal gedeeltelijk
ook in De Ontmoeting gaan helpen om de plannen uit de toekomstvisie uit te voeren.
Maar…, als wijkgemeente hebben wij de eerste verantwoordelijkheid om de toekomst van
onze kerk verder gestalte te geven en te bestendigen.
De eerste stap daarin is het uitwerken van de toekomstvisie in concrete plannen, stappen en
acties. Hoe gaan we er handen en voeten aan geven en welke huisvesting is hiervoor nodig?
De kerkenraad is ervan overtuigd dat het kan:
een levendige en vitale kerkelijke gemeenschap in Kloosterveen zijn, nu en in de toekomst.
Maar daarvoor en daarbij is de hele gemeente nodig.
We zullen u informeren over de stand van zaken, toelichting geven, en er is alle gelegenheid
voor vragen en om met elkaar verder van gedachten te wisselen.
Het is ook de bedoeling een werkgroep in te stellen die de toekomstvisie verder gaat uitwerken in concrete vervolgstappen.
Kom en doe mee!
Met een hartelijke groet,
moderamen wijkkerkenraad De Drieklank,
p/a de scriba, Karin van Goor
m.: scriba@dedrieklankassen.nl
t.: (0592) 355768

